PIRKĖJO GIDAS

HEJNE

Daiktų laikymo sistema

NAUDINGA ŽINOTI

Vienos lentynos apkrova:
77×47 cm – 50 kg;
77×28 cm – 35 kg;
Jei vieną dalį sudaro 6 lentynos,
kiekvenos iš jų apkrova turi būti
mažesnė.

SAUGUMAS

Didžiausia leistina vienos dalies
apkrova yra 210 kg (kai lentynų
gylis – 28 cm) arba 300 kg
(kai lentynų gylis – 47 cm).
Rekomenduojame laikytis šių
svorio reikalavimų, kad būtų
užtikrintas saugumas.
Sutvirtinkite baldą kryžmėmis,
kad taptų stabilesnis. Kryžmės
turi būti tvirtinamos kas
antrame tarpe tarp dviejų
lentynų, nugarinėje pusėje.
Baldą būtina pritvirtinti prie
sienos. Skirtingoms sienoms
reikalingos skirtingos tvirtinimo
detalės (parduodamos atskirai).
Rinkitės jas pagal savo namų
sienų tipą.

Daiktų laikymo sistema HEJNE – tai vienos arba kelių tarpusavyje
sujungtų dalių derinys, praversiantis daug kur: sandėliuke, palėpėje,
darbo kambaryje, rūsyje ar garaže. Didžiausias šios sistemos
privalumas yra tas, kad turimą derinį bet kada galima papildyti viena
ar daugiau dalių. Viskas pagal jūsų poreikius ir galimybes. Jei baldas
bus laikomas drėgnoje arba nelabai švarioje patalpoje, ant kojelių
pravartu užmauti apsaugas HEJNE. Jos neleis drėgmei prasiskverbti
į medieną.
Vienus daiktus laikydami ant lentynų, kitus galite sudėti į praktiškus
krepšius OBSERVATÖR. Jų nereikia pritvirtinti ar kažkur padėti –
tiesiog užkabinkite ant lentynos. Labai patogu, nes net smulkmenas
rasite lengvai ir greitai. Norintiems tvarkingai laikyti butelius pravers
lentyninis butelių stovas OBSERVATÖR.
Daiktų laikymo sistema HEJNE pagaminta iš tvirtos medienos, todėl
ji yra patvari ir ilgaamžiška. Neapdorotą paviršių galima padengti
medienos alyva, kad taptų dar tvirtesnis, arba nudažyti mėgstama
spalva ir suteikti baldui išskirtinumo.
Lentynos HEJNE yra dviejų gylių: 31 cm arba 50 cm.

Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti. Kreipkitės į mūsų darbuotojus arba
ieškokite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje arba internete.
Visus baldus reikia surinkti.

KAIP SURINKTI
Viena dalis
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Dviejų dalių derinys
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Norint įsirengti papildomų lentynų, reikia įsigyti stulpelių,
tokio paties gylio lentynų ir kryžmių, kurios užtikrins derinio
tvirtumą ir stabilumą. Kryžmės turi būti tvirtinamos kas
antrame tarpe tarp dviejų lentynų, nugarinėje pusėje.

Galiausiai, pritvirtinkite baldą prie sienos (tvirtinimo detalės
parduodamos atskirai).
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1. Vieną dalį gali sudaryti daugiausiai 6 lentynos. Tokiu
atveju, 47 cm gylio lentynos apkrova turi būti iki 50 kg,
o 28 cm gylio lentynos – iki 35 kg;

3. Plastikinės kojelių apsaugos HEJNE saugos baldą nuo
drėgmės grindims sušlapus;
4. Užkabinamuose krepšiuose patogu laikyti nedidelius
daiktus. Tokius krepšius galima sukabinti vieną su kitu.

2. Kas antrame tarpe tarp lentynų pritvirtinkite kryžmę,
kad baldas taptų stabilesnis. Kryžmės tvirtinamos
nugarinėje pusėje;
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DERINIAI
Viena dalis – tai mažiausias galimas derinys. Didžiausia jo
apkrova yra 140 kg, o kiekvienos lentynos – 35 kg.
Bendras dydis: 78×171 cm, gylis – 31 cm.
Derinio kaina 21 € (390.314.11)
Derinį sudaro:
Stulpeliai HEJNE, 171 cm, 2 vnt.

002.866.77 3,50 € 2 vnt.

Lentynos HEJNE, 77×28 cm, 2 vnt.

002.878.08

6€

2 vnt.

Kryžmė OBSERVATÖR, ilgis – 100 cm.

877.496.00

2€

1 vnt.

Derinys su gilesnėmis lentynomis. Didžiausia jo apkrova yra
200 kg, o kiekvienos lentynos – 50 kg.
Bendras dydis: 78×171 cm, gylis – 50 cm.
Derinio kaina 26 € (790.314.14)
Derinį sudaro:
Stulpeliai HEJNE, 171 cm, 2 vnt.

002.866.77 3,5 € 2 vnt.

Lentynos HEJNE, 77×47 cm, 2 vnt.

802.878.09 8,5 € 2 vnt.

Kryžmė OBSERVATÖR, ilgis – 100 cm.

877.496.00

2€

1 vnt.

Dviejų dalių derinys. Didžiausia jo apkrova yra 350 kg,
o kiekvienos lentynos – 35 kg.
Bendras dydis: 154×172 cm, gylis – 31 cm.
Derinio kaina 45,50 € (090.314.17)
Derinį sudaro:
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Stulpeliai HEJNE, 171 cm, 2 vnt.

002.866.77 3,5 € 3 vnt.

Lentynos HEJNE, 77×28 cm, 2 vnt.

002.878.08

6€

5 vnt.

Kryžmė OBSERVATÖR, ilgis – 100 cm.

877.496.00

2€

1 vnt.

Kojelių apsaugos HEJNE, 2 vnt.

902.866.73

1€

3 vnt.

DERINIAI
Didžiausia šio derinio apkrova yra 900 kg, o kiekvienos
lentynos – 50 kg.
Bendras dydis: 230×171 cm, gylis – 50 cm.
Derinio kaina 94,50 € (990.314.08)
Derinį sudaro:
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Stulpeliai HEJNE, 171 cm, 2 vnt.

002.866.77 3,50 € 4 vnt.

Lentynos HEJNE, 77×47 cm, 2 vnt.

802.878.09 8,50 € 9 vnt.

Kryžmė OBSERVATÖR, ilgis – 100 cm.

877.496.00

2€

2 vnt.

VISOS DALYS IR KAINOS
HEJNE stulpeliai / 2 vnt.
Neapdorota minkšta mediena.
Aukštis – 171 cm

OBSERVATÖR kryžmė, galvanizuotas plienas.
002.866.77

Ilgis – 100 cm

3,50 €

877.496.00

2€

HEJNE kojelių apsaugos / 2 vnt.
Pilkos spalvos

HEJNE lentynos / 2 vnt.
Neapdorota minkšta mediena. Didž. apkrova – 50 kg.
77×47 cm

802.878.09

902.866.73

1€

OBSERVATÖR užkabinamas krepšys.
Pilkai rudos spalvos

8,50 €

203.124.92

2,99 €

HEJNE lentynos / 2 vnt.
Neapdorota minkšta mediena. Didž. apkrova – 35 kg.
77×28 cm

002.878.08

6€

PRIEDAI
SAMLA dėžė, 28×19×14 cm, 5 l talpos.
Permatoma

701.029.72

SAMLA skirtukas, 11 l ir 22 l talpos dėžėms,
37x25x12 cm.

1,29 €

Permatomas

501.029.73

2,99 €

SAMLA dėžė, 39×28×14 cm, 11 l talpos.
Permatoma

401.029.78

2,49 €

BEHANDLA glazūriniai dažai, 375 ml.

SAMLA dėžė, 39×28×28 cm, 22 l talpos.
Permatoma

801.029.76

Juodos spalvos

403.290.57

3,99 €

Baltos spalvos

103.290.54

3,99 €

702.900.82

2,49 €

2,99 €
FIXA teptukai / 3 vnt.

SAMLA dėžė, 56x39x28 cm, 45 l talpos.
Permatoma

301.029.74

4,99 €

101.103.00

0,70 €

501.102.99

1€

701.103.02

2€

202.934.55

0,50 €

801.208.43

0,50 €

SAMLA dangčiai.
5 l talpos dėžėms
Permatomas
11 l ir 22 l talpos dėžėms
Permatomas
45 l ir 65 l talpos dėžėms
Permatomas
SAMLA spaustukai / 4 vnt.
5 l, 11 l ir 22 l talpos dėžėms
Permatomi
45 l talpos dėžėms
Permatomi
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IKEA prekės sukurtos taip, kad galėtumėte parsivežti ir surinkti jas patys.
Jei reikia pagalbos, pasinaudokite mūsų teikiamomis paslaugomis. Daugiau
informacijos apie paslaugas ir jų kainas teiraukitės IKEA parduotuvėje arba
apsilankykite interneto svetainėje www.IKEA.lt.

© Inter IKEA Systems B.V. 2015/2016

Mūsų paslaugos

PREKIŲ PRISTATYMAS
Dauguma mūsų prekių supakuotos taip, kad galėtumėte
parsivežti jas patys. Jei reikia, galime pristatyti pirkinius į
jūsų namus ar biurą už papildomą mokestį. Paslaugos kainų
teiraukitės Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.

BALDŲ SURINKIMAS
IKEA baldus paprasta surinkti patiems. Jei pageidausite,
už papildomą mokestį galėsime surinkti įsigytus baldus
jūsų namuose ar biure. Paslaugos kainos teiraukitės Pirkėjų
aptarnavimo skyriuje.

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Parduotuvėje IKEA pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikia
„General Financing“. Išsimokėtinai atsiskaityti galite už
parduotuvėje IKEA esančias prekes, kurių vertė siekia
nuo 50 iki 15 000 €.
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